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  Leto je obdobie plné zázračných  
  okamihov, na ktoré všetci bez výnim-
  ky, deti aj dospelí netrpezlivo čakajú. 
  
  Je to čas, plný slnečných,   
teplých dní, výletov, čas dozrievania rastlín, vôní 
kvetov, dlhých večerov aaaa zmrzliny. Leto je spev 
vtákov od skorého rána do neskorej noci, ranná 
rosa, ktorej kvapky vyzerajú ako malé a očarujúce 
kryštály. Prečo sa naše deti tak tešia na leto? Pre-
tože leto pre deti môže znamenať okrem teplých 
dní a letných dobrodružstiev s rodičmi a kamarát-
mi, tiež výlet k babke a k dedkovi na dedinu, kde je 
čerstvý vzduch, huby, tráva a rôzne lesné zvieratká. 
Kde babička svojim vnúčatám podá pohár čerst-
vého mlieka. Kde je príroda oblečená v zelených 
šatách, včely poletujú po kvetoch a zbierajú nektár. 
Všetko okolo magicky ožíva, počnúc najmenším 
mravcom až po posledné steblo trávy. A aké 
úžasné je večer vyjsť do záhrady a započúvať sa do 
spevu svetlušky, ktorá bez prestávky spieva svoju 
čarovnú pieseň. Alebo sa zadívať na nočnú oblohu 
a obdivovať hviezdy na jasnej oblohe. 

  To je krásna letná predstava deti. Čo 
vy na to? Chceli by ste teraz počuť jeden z našich 
letných príbehov? Tak sa pekne usaďte a ponorte 
sa do rozprávkovej letnej fantázie. 



ROZPRÁVKA O MEDVEDÍKOVI 
A DIVÝCH VČELÁCH

 Kde bolo, tam bolo... za siedmimi horami a siedmimi dolinami, kde sa voda sypala 
a piesok sa lial, v jednom krásnom slovenskom lese žil náš kamarát Medveď hnedý. Tento 
medveď sa volal Macko Miško. A tento Macko Miško práve teraz prišiel na to, že mu už 
v bruchu muzikanti vyhrávajú hotovú symfóniu. Viete, čo to znamená deti? Áno presne tak. 
Náš kamarát Medveď si uvedomil, že je čas obeda a jeho bruško si pýta jesť. 



 „Mám chuť na lesný med Macko Miško. Prosím ťa, mohol by si ma nakŕmiť?“ – kriča-
lo bruško na Macka. „Ako si praješ milé bruško“ – odpovedal Macko Miško, vzal najväčší 
sud na med aký doma našiel a vybral sa do lesa – do starej úžľabiny, kde žili divé lesné včely. 
Strčil svoju labu do diery a pokúšal sa nabrať si čo najviac medu do suda. Ale, čo sa nesta-
lo. Beda -  prebeda. Macko Miško vyrušil kamarátky lesné včely. Keby len vyrušil, milé deti. 
Macko ich poriadne nahneval. Ajajaaaj, čo sa bude diať. Čo myslíte deti? Neviete? Tak ja vám 
to teda poviem. Včely vyleteli z úžľabiny, ale nie jedna po druhej, ale pekne v roji. Viete, čo 
je to včelí roj deti? Včelí roj, to je teda vec. Keď letia včely v roji, tak letia všetky pekne spolu 
a naraz. Vtedy vedia byť nielen nahnevané, ale aj veľmi nebezpečné. Na to si dávajte v lese 
pozor deti. Aby ste náhodou také lesné včely nevyrušili a nenahnevali. Dobre? 

 Vráťme sa, ale k nášmu príbehu.  Nahnevané kamarátky včely vyleteli z úžľabiny, 
kde mali svoj úľový domček a vrhli sa rovno za medveďom. Keď ich Macko Miško zbadal, 
zľakol sa a začal utekať, len čo mu nohy stačili. Utekal, utekal, až zbadal pred sebou veľké 
jazierko. Čo myslíte deti, čo medveď urobil? Deti, vy musíte mať zázračné schopnosti, 
pretože máte pravdu. Mackovi Miškovi v tej chvíli nenapadlo nič iné, ako do toho jazierka 
skočiť. Heeeej rup – a medveď bol pod vodou. Lesné včely nad jazierkom krúžili, krúžili a 
krúžili. Čakali, kým Macko Miško vyjde z vody von. Lenže strach nášho kamaráta med-
veďa bol silnejší. A preto sa vynoril vždy len vtedy, keď sa potreboval nadýchnuť. Hneď 
potom ponoril znova hlavu pod vodu. Akonáhle mal hlavu z vody von, lesné včely zaútočili 
a uštedrili mu žihadlom štípanec rovno do ňufáka. Nos Macka Miška bol za krátku chvíľu 
plný včelích štípancov. 

 „Auuuuu“ – kričal Macko Miško, ale strach mu nedovolil vyjsť z vody úplne von. 
Prečo deti? Prečo medveď z vody nevyšiel? Presne tak. Nahnevané včely by mu poštípali 
nielen nos, ale celý medvedí kožúštek. A tak sa Macko Miško vždy radšej vrátil späť pod 
vodu. Včely, to ale po chvíli prestalo baviť. A to bolo šťastie nášho medvedieho kamaráta. 
Včelí roj sa otočil, nechal medveďa ponoreného v jazere a vrátil sa späť do úžľabiny do 
svojho úľového domčeka. Keď to Macko Miško zistil, vyšiel z vody von a celý ubolený a 
smutný sa vybral na cestu domov. Cestou po lese mu od bolesti a od hladu stekali po 
tvári veľké slzy. Mal hladné bruško, med neochutnal a navyše jeho ňufák bol plný včelích 
štípancov. Ako si tak medveď smutne vykračoval po lesnej cestičke, narazil na starý lesný 
Hríb. 

 „Ale, ale medveď. Prečo si taký smutný, prečo plačeš? Čo sa ti stalo?“ – prihovoril 
sa Mackovi Miškovi starý múdry Hríb. „Akoby som neplakal, ja neborák nešťastný. Som 
hladný. Chcel som len trošku medu od lesných včiel pre moje hladné bruško. Lenže včely 
mi med ochutnať nedali a ešte mi aj celý ňufák škaredo poštípali. Auuuuu ako to len páli, 
štípe a bolí. A ešte mi aj v mojom medveďom bruchu od hladu lesný muzikanti vyhráva-
jú.“



 Starý múdry Hríb sa v tej chvíli len usmial, narovnal si klobúk na hlave a povedal: 
„Pomôžem tvojmu smútku kamarát Medveď. Vieš ty vôbec, kde si spravil chybu?“  

 Čo myslíte deti, kde spravil Macko Miško chybu? Skúste porozmýšľať. Teraz po-
zorne počúvajte a potom sa vás opýtam, či by to, na čo ste prišli, Mackovi Miškovi po-
mohlo.  „Tvoja jediná chyba, ktorú si spravil milý môj kamarát Medveď je, že si zabudol 
použiť magické slová.“  „A aké sú tie magické slová? Ja žiadne magické slová nepoznám 
ujo Hríb“ – čudoval sa Macko Miško. „Ale čoby si nepoznal kamarát. Samozrejme, že ich 
poznáš. Len ich musíš vedieť správne použiť. A ty si ich bohužiaľ nepoužil vôbec. Len si 
prišiel, strčil si ruku do diery a chcel si si od včiel len tak, hala – bala, mirnix – dirnix, vziať 
za veľký sud medu. Mám pravdu?“ 

 „Na akú ujo Hríb?“ – opýtal sa Macko Miško. „Nezabudni POĎAKOVAŤ!“ – zakričal do 
diaľky starý múdry Hríb a už ho nebolo. 

     Čo myslíte deti? Ako príbeh pokračoval? Čo sa stalo? Boli  
    lesné včely ochotné podeliť sa so svojim medom? Aké magické  
    slová vlastne Macko Miško použil? Poznáte aj vy ešte nejaké iné  
    magické slová? Naozaj majú magickú moc? Dejú sa veci jed 
    noduchšie, keď takého magické slová používame? Tak čo vy na  
    to deti? Na čo ste prišli? 
        A na záver moji malí kamaráti?   
       So včelami je to ako s ľuďmi. Ak použiješ  
       magické slová, neuštipnú ťa. 



JAZÝČEK ŠIKOVNÍČEK
(precvičovanie hlások a rytmických básní pre deti predškolského veku)

PRÍKLADY KRESLENIA 
A POUŽITIA LOGOPEDICKEJ RIEKANKY

•   Kreslenie kruhov  s riekankou „ Čáry – máry, nakreslím si krúžok malý.“
•   Kreslenie zvislých čiar s riekankou „Prší, prší, to je vody, nebojme sa nepohody.“
• Kreslenie vodorovných čiar s riekankou „ Tu je jedna cestička, ide po nej mamička.“
•   Kreslenie oblúkov „Tu je jeden kopec, ide po ňom otec.“
•   Kreslenie vlniek „Žblnky vlnky, žblnky vlnky, plávame si ako člnky. „

LOGOPEDICKÁ RIEKANKA

PÍSMENO P

Popletený pavúčik kedy sa to naučí?
Pletie siete v papuči.                                                                         
Pletie, pletie cez deviate. 
Ja sa asi popučím. 
Ide pavúk po písanke,
Na písmenka stúpa Anke.
Ide pavúk svetom, pletie hlavy
deťom.

PÍSMENO R

• Ryba ráta, neporáta, vždy je jed-
na zvyšná. Poď rybyčka von z rybníčka, 
nebuď taká pyšná.
• Nový sused – malý Rad-
ko. Býva vedľa nás len krátko.                                                                     
O Radkovi ale vieme, že v ňom veru 
huncút drieme.
• Zapoj sa do tejto hry, rátaj s nami 
raz, dva, tri. Robko, Riško, Radka, Ria, 
počítajú všetci štyria. A kto s nami nerá-
ta? Iba Roman, Renáta.



LOGOPEDICKÉ CVIČENIE – rozhýbanie hovoridiel
(cvičenie zamerané na jazyk)

• Maľovanie jazykom – jazýčkom jazdí dieťa pomaly dopredu a dozadu po hornom po 
 schodí úst.
• Vyplazovanie jazyka – dieťa pomaly olizuje svoju spodnú peru sprava doľava a spať.  
 Tzv. hojdačka.
• Olizovanie hornej pery – obrátená hojdačka. Jazyk kopíruje hornú peru v smere z pra 
 va do ľava a späť. Špička jazyka smeruje smerom k nosu. 
• Olizovanie pier dokola
• Vytvárať jazykom hrče v zatvorenej puse (dieťa zavrie pusu a jazykom zatlačí do pravej 
 a ľavej tváre, pod nos aj smerom k brade)
• Pri otvorenej puse pohybovať jazykom z prava do ľava 
• Vyplazovať a schovávať jazyk ako čert
• V zatvorenej puse urobiť jazykom mištičku

DYCHOVÉ CVIČENIA

* Súvislý pomalý nádych, súvislý pomalý výdych s artikuláciou FFF, ŠŠŠ
      Motivácia : Vietor suší bielizeň – fúkanie do papierových servítok, ktoré drží dieťa 
           pred sebou.
* Krátky rýchly nádych, krátky rýchly výdych
 Motivácia : Fúkaný futbal – fúkanie do papierových loptičiek na stole s artikuláciou FF
* Pomalý nádych, rýchly výdych s artikuláciou Fíííííí
 Motivácia : ničivá víchrica, fúkanie do veží z papierových škatuliek
* Napodobňovanie smiechu rôznych ľudí
 Starenka : HEHEHEHE
 Ženy : HAHAHAHA
 Muži : HOHOHOHO
 Dievčatá : HIHIHIHI
 Chlapci : HAHAHAHA



ZARA A JEJ TÚLAVÉ 
DOBRODRUŽSTVÁ

 Na okraji malého mestečka, kde už neboli ani paneláky, ani banky, ani lekárne, žilo v 
jednom domčeku s veľkými okenicami malé dievčatko menom Zara. Zara mala hnedé vlásky, 
ktoré boli celkom kratučké a točili sa do všetkých strán. Keby ste ju prvý krát stretli prekvapili 
by vás veľké modré oči, z ktorých na všetky strany lietali šibalské iskričky. Rada si obliekala 
tie najfarebnejšie šaty, ktoré jej maminka kúpila a hrávala sa s bábikou síce trošku opotrebo-
vanou častým hraním v piesku, ale zato najobľúbenejšou, lebo ju doniesol ocko. 
 
 Jedného skorého rána, keď ešte kvapky veselo stekali po obloku a slnko natiahlo svoje 
prvé lúče do jej izbičky, otvorila svoje zvedavé oči naša kamarátka Zara. Zobudila sa na nez-
vyčajný hluk za jej oknom. „Ťuk- ťuk, klop-klop“ ozvalo sa. Najskôr si myslela, že sa jej prisnil 
zvláštny sen, ale keď ťukanie neprestávalo, vystrčila bosé nohy z pod periny a ospalým kro-
kom prišla k obloku a otvorila ho. „ Dobré ráno!“ zvolal z poza obloka zvláštny tvor. Sedel na 
konári stromu, ktorý mala Zarka priamo pod oknami a smiešne nakláňal hlavu. „Dobré ráno“ 
slušne odzdravila aj ona. „ Ty si kto? A prečo ma budíš tak skoro ráno a ešte práve v sobotu, 
keď nemusím ísť do školy?“ spýtala sa. „Ja som Lastovička a prinášam so sebou Jar. Stala sa 
mi, ale strašná vec, po ceste som ju stratila a zdalo sa mi, že práve tu pristála.“ Odpovedala 
lastovička a smutne sklonila hlavu. „Neboj sa ja ti ju pomôžem nájsť!“ nadšene zvolala Zarka 
a príležitosť na nové dobrodružstvo jej rozbúchalo srdiečko ako zvon. Bim -bam, Bim-bam, 
zvesela si zvonilo. Nepočkala na odpoveď lastovičky a rýchlo vymenila zeleno-žlté pyžamo za 
červené nohavice, modré tričko a žltú bundu. Do vrecka si strčila kúsok papiera, guľôčkové 
pero, kompas a lupu. Chystali sa predsa na dobrodružstvo za stratenou Jarou! Musela byť 
pripravená. Vyšla na dvor a lastovička jej pristála na pleci. 
 „Neboj sa spolu ju nájdeme.“ Upokojovala lastovičku. Ako tak kráčali po cestičke, 
stretli veveričku. „Ahoj veverička. Nevidela si tu niekde Jar? Stratila sa“ spýtala sa Zara. 



 „Nie , nie nevidela som ju. Ja ju už tiež netrpezlivo čakám“ odpovedala veverička. Tak 
kráčali ďalej a na čistinke stretli srnku. „Ahoj srnka, nestretla si Jar? Hľadáme ju“ opýtala 
sa lastovička. „Nie nevidela, ale aj ja ju už nedočkavo hľadám. Pomôžem vám kamaráti.“ 
Rýchlo vyhŕkla srnka. A tak kráčali všetci traja kamaráti pekne spolu a hľadali Jar. Keď tu 
naraz stretli múdru pani sovu. „Dobrý deň pani sova, nestretla si Jar?“ spýtala sa Zara. „Nie 
nestretla. Avšak keď som preletela ponad kopec a húštinu začula som prazvláštny plač. Taký 
som jakživ nepočula.“ Povedala sova a odletela preč. Zara si rýchlo všetko zapísala na papier 
aby nezabudli, kde ten zvláštny plač počula pani sova. Vytiahla z vrecka kompas a ukázala 
prstom. „Kamaráti musíme ísť určite smerom na sever. Tam je jediný kopec široko ďaleko 
a húštinu určite nájdeme neskôr“ vysvetlila Zara. A tak všetci spolu kráčali smerom, ktorý 
ukázala Zara. 

 O malú chvíľu prišli na miesto, keď začuli aj oni ten zvláštny plač. „Ah, eh, joj“ ozývalo 
sa. Neboli si kamaráti istý, že je to Jar a trošku ich premkol strach. „Čo ak to nie je Jar?“ 
povedala vystrašená srnka. „Čo ak je to strašidlo keď počuť také kvílenie?“ bála sa aj lastovič-
ka. Naša malá kamarátka prehltla guču, ktorá sa jej urobila v hrdle. Zhlboka sa nadýchla a 
rozhodne vykročila vpred. Zastala a rozhodla sa trasúcim hlasom zvolať „Ahoj, ja som Zara 
a kto si ty? Prečo plačeš a schovávaš sa v húštine?“ Z ničoho nič ostalo ticho a z húštiny 
sa zrazu vystrčila strapatá hlava plná kvetov ale za to špinavá. „Ja som Jar a plačem, lebo 
som si zašpinila šaty a polámala venček vo vlasoch. Ako sa teraz budem páčiť Letu? Ako ho 
môžem teraz navštíviť? A znovu sa rozplakala. „Neplač Jar, my ti pomôžeme. Pôjdeme spolu 
ku potôčku a očistíme ti šaty“ nadšene povedala Zara a už aj ťahala Jar za bielu ruku. Prišli k 
potoku a všetci traja čistili žlto- zelené šaty Jari. Potom lastovička opravila polámaný venček 
ktorý mala Jar vo vlasoch. Keď skončili Jar sa rozosmiata roztočila a zakričala do diaľky 
„Leto už sa na teba teším!“ potom sa otočila na troch kamarátov a povedala „Ďakujem Vám 
kamaráti, že ste mi pohli, už sa veľmi teším keď všetko porozprávam Letu a Jeseni. A tebe 
Zarka za to že si bola taká statočná nechám rozkvitnúť celú záhradu a strom, ktorý ti rastie 
pod oblokom.“ 

 Naposledy sa Jar otočila, zakývala a spolu s lastovičkou odleteli do diaľky. Lastovička 
celá šťastná sa poďakovala Zarke a sľúbila, že ju príde navštíviť. Srnka odprevadila Zarku 
domov a keď vošla do záhrady bola plná púčikov, snežienok a fialiek, strom mala samý puk. 
Nadšene sa rozbehla k domu a tešila sa ako o svojom dobrodružstve porozpráva mame a 
ockovi. Keď si večer ľahla do postele zmyslela si, že keď stretla Jar, určite stretne aj Leto a 
spýta sa ho či sa mu Jar páčila. Ospalo si zívla a šibalské oči sa jej zatvorili. Zara zaspala a 
snívala o nových dobrodružstvách.



VŠETCI SA POTEŠÍME
(maľované čítanie)

NA JAR, KEĎ              VYSKOČÍ Z  

A TEPLEJŠIE HREJE, VŠETCI SA POTEŠÍME. 

LÚKA SA TEŠÍ NA                                         ,

  POTOK NA VODIČKU A                      ,

  A           NA MLADÚ TRÁVU,                NA               ,  

     NA ČERSTVÝ NEKTÁR, RYBÁR NA   

 A          A VŠETKY DETI SA TEŠIA NA JARNÉ 

  VÝLETY NA      AJ             .

Ako dobre, že ešte nikdy sa nezabudla jar k nám vrátiť.

 



DETSKÉ PRÁVA
VŠETCI SME SI ROVNÍ

 

Máš právo na to, aby si bol vychovávaný v duchu lásky, 

tolerancie a pomoci voči všetkým ľudom. 

Každý človek je totiž jedinečný, má svoje sny, túžby, 

ktoré chce, aby sa mu splnili tak isto, ako aj tebe. 

Nezáleží na tom, akej farby máš pleť, 

či si dievča, či chlapec, veľký alebo malý... 

Každý z nás je na tomto svete rovnako dôležitý.  

Máš právo na to, aby si bol vychovávaný v duchu lásky, 

tolerancie a pomoci voči všetkým ľudom. 

Každý človek je totiž jedinečný, má svoje sny, túžby, 

ktoré chce, aby sa mu splnili tak isto, ako aj tebe.



Všetci sme si rovní, 

každý chce šťastný byť. 

Stačí tak málo, 

skús od rána k deťom milý byť. 

Kritizovať či nevšímať si iných? 

Kto by to aj chcel? 

Veď hnev, smútok, či slzičky 

nechce nikto v srdci niesť. 

A preto nezabúdaj, že úcta k druhému, 

priateľstvo a pomoc, pomôže k tomu, 

aby si sa cítil rovnocenne s každým a všade. 

Aby si miloval a bol milovaný... 

Ten pocit stojí za to. 

Chyť ma za ruku, poď sa so mnou hrať. 

Nestoj viac v kúte, chcem byť tvoj kamarát. 

Každý z nás je iný, to už dávno viem. 

Chyť ma za ruku, môj príbeh ti rozpoviem.. 



PRÁVO NA LÁSKU A STAROSTLIVOSŤ

 

Každý človek, zvieratko potrebuje lásku a starostlivosť. 

Veď nie je nič krajšie ako ľúbiť a byť ľúbený. To, koľko lásky

a starostlivosti zažiješ ako dieťa, ťa bude sprevádzať po 

celý život. Láska má veľa podôb...

 

       Je to láska medzi tebou 
       a tvojimi rodičmi. 
       Keď ľúbiš ocka, mamičku, 
       alebo láskavých 
       starých rodičov. Taktiež 
       tvojich súrodencov, 
       ktorí s tebou všetko radostné, 
       či smutné prežívajú.

Taktiež je to silné priateľstvo 
medzi tebou a tvojím kamarátom, 
či kamarátkou, s ktorými sa rad 

hrávaš v škôlke, či von na ihrisku. 
Ozajstný kamarát 

nám dokáže vyčariť úsmev 
na perách a zotrieť slzičku.

Máš doma zvieratko? 
Starostlivosť a čas, ktorý svojmu zvieratku 

venuješ, je tiež prejavom lásky.



Na svete je však veľa detí, ktoré nepociťujú lásku každý deň. 

Cítia sa smutne a opustene. Príčin môže byť veľa. Pozri sa na obrázky. 

Porozmýšľaj a následne sa porozprávaj s maminkou, či ockom, čo sa mohlo 

deťom na obrázkoch prihodiť...

Určite si pochopil, že na to, aby si bol šťastný a spokojný, 

potrebuješ lásku a porozumenie. Máš na to právo.

Pamätaj si, že láska je cit, ktorý sa má tak prijímať, ako aj rozdávať.

Skús byť preto láskavý a tolerantný voči iným deťom, ľudom.

Nevieš totiž, čo v svojom srdiečku prežívajú.

Skús začať deň tým, že sa na každého usmeješ a kamaráta objímeš. 

Každý z nás úsmev, objatie či milé slovká potrebuje...



OKIENKO ZDRAVÝCH RECEPTOV
 Jar je ročným obdobím, ktoré sa vyznačuje sezónnymi plodinami. Ktoré si dokážete 
vypestovať v záhradke. Môžete využiť najmä niektoré druhy jarnej zeleniny alebo jarných 
byliniek. Zo zeleniny si na jar vychutnáte napríklad špargľu, nové zemiaky, reďkovky, špenát 
alebo hlávkový šalát.
 Ďalšou typicky jarnou plodinou sú bylinky, ktoré dodávajú pripravovaným jedlám mi-
moriadnu chuť. Ide hlavne o medvedí cesnak, jarnú cibuľku, pažítku, petržlenovú vňať alebo 
bazalku.

ŠPARGĽOVÁ POLIEVKA S HRÁŠKOM

Je pripravená za niekoľko minút 
a po pomixovaní chutí naozaj dokonale, 
nehovoriac o ich vynikajúcich nutričných 
hodnotách. 

INGREDIENCIE:
350 g zelenej špargle (jeden zväzok)
250 g hrášku
4 strúčiky cesnaku
1 šalotka
350 ml zeleninového vývaru
350 ml nesladeného mandľového mlieka
soľ
korenie
šťava z polovice citróna
olivový olej

POSTUP PRÍPRAVY:
 Začnite s prípravou špargle. Predhre-
jte si rúru na 200 stupňov. Odrežte drevnaté 
časti špargle a poukladajte ju vedľa seba na 
plech. Pokvapkajte olivovým olejom a zľahka 
osoľte a okoreňte. Pečte 15 minút.  V hrn-
ci si rozohrejte olivový olej a opražte šalot-
ku pokrájanú nadrobno. Po chvíli pridajte 
strúčiky cesnaku a opekajte. Pridajte hrášok 
a po chvíli zalejte zmes vývarom a mandľovým 
mliekom. Nechajte polievku prísť do varu. Po-
tom polievku prelejte do mixéra, kde pridajte 
aj opečenú špargľu. Mixujte dovtedy, kým 
nevznikne hladká zmes. Dochuťte soľou, ko-
rením a citrónovou šťavou podľa chuti.



BEZLEPKOVÁ REBARBOROVÁ TORTA

Rebarbora je vynikajúca jarná ingrediencia, 
ktorá sa dokonale hodí najmä do dezertov.  

NA CESTO:
250 g ryžovej múky
30 g cukru 
135 g masla 
2 vajcia 
3 lyžice studenej vody
štipka soli
  
NA OZDOBU:
5 rebarborových stoniek 
4 lyžice kryštálového cukru
1,5 lyžice kukuričného škrobu
vanilkové semienka zo struku

NÁTIERKA Z MEDVEDIEHO CESNAKU

INGREDIENCIE: 
2 vajíčka uvarené natvrdo 
100g zmäknutého masla 
100 ml olivového oleja 
Za hrsť čerstvého medvedieho cesnaku 
Štipka soli

POSTUP PRÍPRAVY:
 Najprv si pripravíte cesto zmiešaním 
ryžovej múky, štipky soli a cukru. Po pre-
miešaní pridajte kocky masla, jedno vajce. 
Ak cesto nie je hladké, začnite s pridávaním 
vody po jednej lyžici. Cesto prekryte po-
travinovou fóliou a nechajte v chladničke 
odpočívať aspoň hodinu. Rúru si predhrejte 
na 180 stupňov. Očistenú rebarboru si nakrá-
jajte na trojuholníky. Zmiešajte si kukuričný 
škrob s vanilkovými semienkami a cukrom. 
Zmes pridajte k rebarborovým trojuholníč-
kom a dôkladne premiešajte. Cesto položte 
na pomúčený papier na pečenie. Začnite 
s ukladaním rebarbory. Cesto po bokoch 
zahnite dovnútra. Okraje potrite roztrepaným 
vajíčkom a dajte piecť na 35 minút.

POSTUP PRÍPRAVY:
Všetky ingrediencie vložíme do mixéra a vy-
mixujeme na hladký krém. Nátierka je lahod-
ná, chutí vynikajúco s domácim kváskovým 
chlebíkom, klíčkami rukoly a reďkovky.



 CVIČENIE 
 S RIEKANKAMI 
 

 NA VRABCE

 Voľne sa rozptýlime ihrisku. Hovoríme riekanku: 

 HOP SA VRABECE, DO DOLINKY, 
 POZBIERAME OMRVINKY. 
 HOPI, HOPI, HOP, VPRAVO, VĽAVO BOK!

 Na jednotlivé slová vykonávame určené činnosti. 
 Na prvé dva verše voľne pobehujeme, 
 na druhé dva skáčeme. 

 VETRÍK

 ZAFÚKAL VETRÍČEK,
 DO BIELYCH HLAVIČIEK.
 (stoj, ruky vbok)
 TAKTO TEN ŠIBAL,
 KVIETKAMI HÝBAL.
 (otáčanie trupom vpravo a vľavo)

HÁJNIK

IŠIEL HÁJNIK DO LESÍČKA,
(chôdza na mieste)
UVIDEL TAM ZAJAČIKA.
(otáčanie hlavy do strán)
HÁJNIK ROBÍ DUP, DUP, DUP
(mierne podrepy)
A ZAJAČIK CUP, CUP, CUP.
(poskoky na mieste)



NAŠA ZEM
Ako môžeme pomôcť?


